Referat fra SEKTION 63´s Generalforsamling lørdag den 9-1-2010 på
ULVKÆRSKOLEN i Hirtshals.

Dagorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Konstatering af mandater.
Beretning fra bestyrelsen.
Regnskab + budget.
Indkomne forslag.
Valg:
a. Til bestyrelsen. (Jesper Pedersen)
b. En bestyrelsessuppleant. (Svend Jensen)
c. To revisorer. ( Knud Madsen og Kim Sand Jensen
d. En revisorsuppleant. (Johannes Bæk)
Kapflyvningsplan
Sektionsmesterskaber
Eventuelt.

Punkt 1:

Ove Bæk valgt som dirigent.

Punkt 2:

Alle mandater + bestyrelse til stede.

Punkt 3:

Her et meget forkortet referat. Se evt. referatet fra Formandsmødet eller
indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Formanden nævnte at der var sendt mange flere duer med i sæson 2009, end
bestyrelsen havde budgetteret med på forhånd. Det var kun positivt. En del flere af
sektionens medlemmer var begyndt at kapflyve deres unger. 5 medlemmer mere
havde deltaget på DDB-flyvninger i 2009 end i 2008, hvilket igen var positivt for hele
brevduesporten.
Formanden opfordrede endnu en gang sektionens medlemmer til at sende relevant
materiale, som kunne lægges ud på Hjemmesiden. Der er nærmest ingen
begrænsninger her, bare det har noget med sporten at gøre.
EDB kører perfekt. Formanden ville gerne takke Jesper Kristensen for sit store
arrangement, som han altid lægger i det, med bla. Hurtige opdateringer af
kapflyvningsresultater og mesterskaber.
Grundet det store overskud sektionen havde, var bestyrelsen blevet enige om at
sektionens medlemmer gratis kunne sende alle de duer man ønskede, på de 2 første
sektionsflyvninger den kommende sæson.

Punkt 3:

Godkendt.

Punkt 4:

Sæson 2009 viste et overskud på 56.540 kr. Indestående i bank 168.853 kr. Derefter
blev budget for sæson 2010 gennemgået. Kassereren omtalte bla. de 2
”gratisflyvninger”. Kassereren mente det var mere rigtig at lave 2 flyvninger uden
beregning, end at reducere alle sektionsflyvninger med et given beløb, grundet at de 6
kr. man betalte i dag, endeligt var det rigtige udgift.

Punkt 4:

Godkendt.

Punkt 5:

Dan 196´s 1. forslag vedtaget med 10 for og 9 i mod.
2. forslag. Svaret er allerede på kapflyvningsplanen.
3. forslag. Trukket.

Dan 182´forslag ikke aktuelt længere, grundet tidligere afstemning.

Bestyrelsen 1. forslag. Guldmedalje til alle vindere til de forskellige mesterskaber.
Vedtaget.

Bestyrelsen 2. forslag. Omkring deltagelse af norske duer.
Vedtaget.

Bestyrelsen 3. forslag. Oprettelse af støtteforening.
Vedtaget.

Punkt 6:

Genvalg til Jesper Pedersen.
Genvalg til Svend Jensen.
Genvalg til Knud Madsen og Kim Sand Jensen.
Genvalg til Johannes Bæk.

Punkt 7:

Udsendt kapflyvningsplan.
Godkendt

Punkt 8:

Grundet ændringer via indkomne forslag, bliver ændringerne til de forskellige
mesterskaber lagt ud på Hjemmesiden hurtigst muligt.

Punkt 9:

Ingen kommentarer.

Formanden sluttede Generalforsamlingen af med at takke dirigent Ove Bæk og
forsamlingen for god debat.

JMP 10-1-2010

